
LVMI “SILAVA”
RĪGAS IELA 111, SALASPILS LV-2169 LATVIJA

TĀLRUNIS: 67942555, FAKSS: 67901359
E-PASTS: INST@SILAVA.LV

WWW.SILAVA.LV

Pētījumu īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta “Meža nozares

kompetences centrs” ietvaros, saskaņā ar 13.10.2016 noslēgto līgumu nr. 1.2.1.1/16/A/009 starp SIA “Meža nozares kompetences centrs”

un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Pētniecības projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/009

«P2 Metodes selekcijas rezultātu efektīvai praktiskai 

izmantošanai un adaptācijas pārbaudēm lapu kokiem»

otrā starpposma rezultātu kopsavilkums

Āris Jansons
26/07/2017.

http://1.2.1.1/16/A/009


KONTEKSTS

• Attīstīta stādu ražošana (5.1 milj. gadā, puse kategorijā 
“uzlabots”; nākamajā gadā jābūt arī kategorijā “pārāks”)

• Potenciāls stādu izmantošanai (79% audžu platību ≥II bonitāte; 
≥11 tūkstoši ha)

• kas tiek izmantots nepilnīgi (pēdējos 10 gados robežās no 4 līdz 
15% atjauno stādot) 

• Potenciāls kvalitātes paaugstināšanai 

• Potenciāls finansiālās atdeves paaugstināšanai  

• Efektīvai lauksaimnieciskai ražošanai maz piemērotas/nepiemērotas platības 
(200 tūkst. ha)

• Koku sugu vecumstruktūra 

• Pieprasījums pēc koksnes, arī enerģētiskās 

• Augstražīgi kloni bez adaptācijas pārbaudēm = risks



Pētnieciskajā laboratorijā izstrādātas, mūsdienu 
ražošanā pieejamajiem materiāltehniskajiem 
risinājumiem atbilstošās kārpainā bērza mikroklonālās
pavairošanas tehnoloģijas apraksts

 Noskaidrota katram klonam nepieciešamā citokinīnu (6-
benzilaminopurīna vai zeatīna)  koncentrācija multiplikācijas 
barotnē, lai iegūtu lielāko pavairošanas koeficientu -
izaugušo augu skaitu no viena mikrodzinuma 30 dienu laikā.

 Bērzu mikroklonālās pavairošanas cikls: 1) eksplanta 
izolēšanu un kultūras uzsākšana (analizēta iepriekšējā 
pārskatā); 2) stabilizēšanu un viendabīgas kultūras 
iegūšana; 3) barotnes, vides apstākļu optimizēšana un 
dzinumu multiplikācija; 4) dzinumu apsakņošana un 
aklimatizēšana.

 Centrālā loma augu augšanas un attīstības regulācijā ir augu 
augšanas regulatoriem, īpaši citokinīniem, kas veicina augu 
proliferāciju, veicina sānpumpuru attīstību un sāndzinumu 
augšanu u.c.



Pētnieciskajā laboratorijā izstrādātas, mūsdienu 
ražošanā pieejamajiem materiāltehniskajiem 
risinājumiem atbilstošās kārpainā bērza mikroklonālās
pavairošanas tehnoloģijas apraksts

 Būtiska izmantotā augšanas regulatora un tā koncentrācijas 
ietekme
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Pētnieciskajā laboratorijā izstrādātas, mūsdienu 
ražošanā pieejamajiem materiāltehniskajiem 
risinājumiem atbilstošās kārpainā bērza mikroklonālās
pavairošanas tehnoloģijas apraksts

 Būtiska izmantotā augšanas regulatora, tā koncentrācijas un 
klona, kā arī mijiedarbības ietekme

 Plānotais rezultāts sasniegts, nav risku projekta turpmākai 
izpildei

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

BAP 0,5 mg/l BAP 1 mg/l Zeatīns 0,5 mg/l Zeatīns 1 mg/l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Pētnieciskajā laboratorijā izstrādātas, mūsdienu 
ražošanā pieejamajiem materiāltehniskajiem 
risinājumiem atbilstošās kārpainā bērza mikroklonālās
pavairošanas tehnoloģijas apraksts

 Ierīkots jaunais stādījums, tiek veikti mērījumi 



Populus klonu (12 gab.) aktīvo augšanas periodu un to 
ietekmes uz piemērotību audzēšanai konkrētajos klimatiskajos 
apstākļos apraksts

Nr. Klons Krustojums

1
OP42

P.maximowiczii ×

P.trichocarpa

2 Max1 P. nigra x P. 

maximowiczii3 Max3

4
Matrix24

P.maximowicii ×

P.trichocarpa

5
Matrix49

P.maximowicii ×

P.trichocarpa

6
Hybride275

P.maximowicii ×

P.trichocarpa

7 SE1 /LV Tacahamaca (KB-003, 

Swedish Forestry 

Agency);

8 SE3 /LV

9 SE4 /LV

10 Baldo P.deltoides

11 Oudenberg P.deltoides × P.nigra

12 Vesten P.deltoides × P.nigra



Populus klonu (12 gab.) aktīvo augšanas periodu un to 
ietekmes uz piemērotību audzēšanai konkrētajos klimatiskajos 
apstākļos apraksts

 Kloniem ar lielāko augstuma pieaugumu raksturīga būtiski 
straujāka augšana jau sezonas sākumā un zemāka reakcija 
uz temperatūras svārstībām  



Publikācija par projekta rezultātiem starptautiskā 
zinātniskās literatūras datu bāzē esošā izdevumā (1)

 Juvenile growth and frost damages of poplar clone OP42 in 
Latvia (iesniegts Forestry Studies, noraidīts; pārstrādāts un 
iesniegts Agronomy Research) 

 Plaši izmantotais klons OP42 Latvijas apstākļos var ciest no 
rudens salnu bojājumiem un atjaunošanās nākamajā sezonā pēc 
bojājumiem ir vāja (potenciāli ekonomiski nozīmīgi) 



Publikācija par projekta rezultātiem starptautiskā 
zinātniskās literatūras datu bāzē esošā izdevumā (1)

 Genetic parameters of growth traits and stem quality of 
silver birch in a low-density clonal plantation (iesniegts Silva 
Fenninca)

 Konstatētas statistiski būtiskas atšķirības starp kloniem 
produktivitāti, koksnes kvalitāti un monetāro vērtību 
ietekmējošajās pazīmēs un kopumā zema ģenētiskā 
korelācija starp analizētajām pazīmēm 
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Publikācija par projekta rezultātiem starptautiskā 
zinātniskās literatūras datu bāzē esošā izdevumā (1)

 Genetic parameters of growth traits and stem quality of 
silver birch in a low-density clonal plantation (iesniegts Silva 
Fenninca)

 Zemā stādījuma biezumā ar augstas ģenētiskās kvalitātes 
materiālu bērzam iespējams sasniegt mērķa caurmēru 40 
gadu vecumā (nozīmīga ekonomiskā ietekme ilgtermiņā)

 Kopumā līdz projekta noslēgumam paredzētas 2 publikācijas, līdz 
ar to nav risks, ka plānotais rezultāts netiks sasniegts



Pētījumu īsteno Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava” ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta “Meža nozares kompetences 

centrs” ietvaros, saskaņā ar 13.10.2016 noslēgto līgumu nr. 1.2.1.1/16/A/009

starp SIA “Meža nozares kompetences centrs” un Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru

Paldies!

Āris Jansons

aris.jansons@silava.lv

Pārskata perioda ietvaros nav identificēti nozīmīgi riski, kas varētu 
ietekmēt plānoto projekta rezultātu sasniegšanu


